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Inleiding
Paardensport is één van de mooiste en meest diverse sporten van Nederland. De KNHS is er
voor iedere paardensporter. Of je regelmatig bij de manege rijdt, geniet van alle prachtige
ruiterpaden door het Nederlandse landschap, af en toe met een aanspanning rondrijdt, fanatiek
wedstrijden rijdt of bezig bent met de voorbereidingen voor de Olympische Spelen in 2028: de
KNHS is er voor jou. Wij doen er alles aan om iedereen een mooie sport te bezorgen. Daarbij
werken we altijd aan het welzijn van de paarden, veiligheid en heldere regels.
Om de sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben we met elkaar spelregels
opgesteld. De KNHS kent hierbij de volgende Wedstrijdreglementen: het Algemeen
Wedstrijdreglement en de disciplinereglementen Dressuur, Springen, Eventing, Mennen,
(M)endurance, Voltige en Aangespannen Sport. Om te controleren op het gebruik van medicatie
en verboden middelen gelden de bepalingen van het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor
het Paard en het (humaan) Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
De KNHS-Wedstrijdreglementen zijn zoveel mogelijk in lijn gebracht met de regels van de
internationale paardensportorganisatie, de Fédération Equestre Internationale (FEI). In enkele
gevallen was het niet mogelijk de regelgeving van de FEI te volgen omdat het
voorzieningenniveau van KNHS-wedstrijden afwijkt van de voor de FEI-wedstrijden vereiste
voorzieningen.
Een disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het
Algemeen Wedstrijdreglement. Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden,
moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en
dier altijd voorop moeten staan.
Bij jouw KNHS vind je de informatie die jou en je paard helpen om op een mooie, veilige en
gezonde manier van je sport te genieten. Heb je vragen? Kijk eens op onze website:
www.knhs.nl of stuur een e-mail naar info@knhs.nl.
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Artikel 700 – Algemene bepalingen
1. Dit reglement dient in samenhang met het Algemeen Wedstrijdreglement en het Handboek
Voltige te worden gelezen. Wanneer bepalingen in dit reglement afwijken van bepalingen in
het Algemeen Wedstrijdreglement gaan de bepalingen in het Wedstrijdreglement Voltige
voor op de bepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement. Wanneer de bepalingen in dit
reglement afwijken van bepalingen in het Handboek Voltige gaan de bepalingen in het
Wedstrijdreglement Voltige voor op de bepalingen in het Handboek Voltige. Het Handboek
Voltige staat gepubliceerd op de website van de KNHS.
2. Voor internationale (delen van) wedstrijden, die met toestemming van de KNHS worden
georganiseerd en die worden verreden in Nederland, geldt de FEI-reglementering.
3. Daar waar paard staat vermeld kan ook pony worden gelezen.
4. Daar waar deelnemer staat wordt de voltigeur/ de voltigeurs bedoeld.
HOOFDSTUK 1 – Wedstrijden
Artikel 701 – Deelnemers
1. Deelnemers mogen vanaf de dag waarop de 6-jarige leeftijd wordt bereikt, uitkomen op
wedstrijden.
2. Een deelnemer mag deelnemen aan wedstrijden indien:
a. De deelnemer lid is van de KNHS en in het bezit van een startlicentie voltige.
b. De deelnemer lid is van de KNHS Voltigevereniging en van een voltige vereniging.
c. De longeur lid is van de KNHS.
3. Deelnemers die alleen in de klasse BB starten dienen lid te zijn van de KNHS. Een
startlicentie, lidmaatschap van de KNHS Voltigevereniging en een voltigevereniging zijn niet
verplicht.
4. De longeur bereikt in het betreffende kalenderjaar minimaal de leeftijd van 16 jaar en is
verantwoordelijk voor een juiste begeleiding van het paard op het voorterrein en in de
wedstrijdring.
Artikel 702 – Paarden
1. Een paard dat deelneemt aan voltigewedstrijden moet minimaal 6 jaar oud zijn voor de
klassen BB en B, voor de overige klassen moet een paard minimaal 7 jaar oud zijn.
De leeftijd van een paard wordt gerekend vanaf de eerste januari van het geboortejaar en
wordt per 1 januari met een jaar verhoogd.
2. Een paard moet voldoende geoefend en in goede conditie zijn om het gevraagde tijdens
voltigewedstrijden te kunnen uitvoeren(‘fit to compete’).
Artikel 703 – Deelname aan (internationale) wedstrijden
1. Een deelnemer mag lid zijn van maximaal twee voltigeverenigingen.
2. Per wedstrijd mag een deelnemer uitkomen voor deze twee verenigingen. Per
wedstrijdvorm (solo/pas-de-deux/team) kan er maar voor één vereniging uitgekomen
worden.
3. Een deelnemer mag per wedstrijd onderdeel uitmaken van één pas-de-deux en/of één
team. Een start in de klasse BB wordt als teamstart gezien, ongeacht het aantal voltigeurs
waarmee wordt gestart.
4. Een pas-de-deux bestaat uit twee deelnemers die lid mogen zijn van verschillende
voltigeverenigingen.
5. Een team bestaat uit zes deelnemers (één tot zeven in de klasse BB en drie tot zeven in de
klasse B), de betreffende deelnemers mogen lid zijn van verschillende voltigeverenigingen.
6. Voor deelname aan internationale wedstrijden zie de bepalingen in het Algemeen
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7.
8.

Wedstrijdreglement.
Deelname aan internationale wedstrijden is toegestaan indien voldaan wordt aan de
inschrijvingseisen die vermeld staan op de website van de KNHS.
Voor deelname aan nationale wedstrijden in het buitenland is een ‘vaulting permission’
nodig. Een vaulting permission moet minimaal twee weken voorafgaand aan de wedstrijd
schriftelijk aangevraagd worden bij de KNHS. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de
inschrijving van de wedstrijd. De deelnemer is verplicht de uitslag, inclusief een kopie van
de officiële uitslagenlijst, van de wedstrijd binnen twee weken na de wedstrijd aan te leveren
bij de KNHS. De behaalde winst- en/of verliespunten kunnen geregistreerd worden mits het
niveau overeenkomt met de klasse waar nationaal in gestart wordt.

Artikel 704 – De verschillende klassen en onderdelen
1. Een klasse bestaat uit twee onderdelen; de verplichte oefeningen en de kür. Op wedstrijden
kan in de volgende klassen uitgekomen worden: BB (Impuls), B (Beginners), L (Licht), M
(Midden), Z (Zwaar), ZZ (Zeer Zwaar). In de klassen B t/m ZZ kan zowel door solo’s, pasde-deux’s als in teams gestart worden, in aparte rubrieken. Daarnaast zijn er aparte
juniorenklassen voor solo, pas-de-deux en team.
2. De verplichte oefeningen zijn voorgeschreven oefeningen die in een vastgestelde volgorde,
aaneengesloten getoond moeten worden. De oefeningen moeten binnen een vastgestelde
tijd getoond worden.
3. In het onderdeel kür toont de deelnemer naar eigen inzicht een reeks van oefeningen.
Afhankelijk van de klasse wordt een bepaalde moeilijkheid en verschillende voorwaarden
gevraagd. Deze worden per rubriek omschreven in het Handboek Voltige.
4. De klasse ZZ Solo bestaat uit drie onderdelen; de verplichte oefeningen, de kür en de
technische test. De technische test bestaat uit vijf voorgeschreven oefeningen aangevuld
met oefeningen naar keuze in een kür. Een beschrijving van de voorgeschreven oefeningen
staat in het Handboek Voltige.
5. In alle pas-de-deux klassen tonen beide deelnemers de voorgeschreven verplichte
oefeningen en gezamenlijk een kür.
6. In de pas-de-deux klasse ZZ en junioren tonen de deelnemers geen verplichte oefeningen,
maar twee keer een kür.
7. Een deelnemer start alle onderdelen van een rubriek op hetzelfde paard en met dezelfde
longeur.
Artikel 705 – Aantal starts
1. Een deelnemer mag op één wedstrijd, zowel, solo, pas-de-deux als in een team starten.
2. Het is niet toegestaan om meerdere keren in dezelfde rubriek te starten m.u.v. de
soloklassen. Indien de wedstrijdorganisatie het toestaat mag een solovoltigeur twee keer
starten in dezelfde solorubriek met twee verschillende paarden.
3. Een paard mag op één dag meerdere malen ingezet worden. Dit is afhankelijk van de
belasting die van het paard gevraagd wordt e.a. is afhankelijk van conditie en training van
het paard.
Een paard mag worden ingezet (inclusief HC-starts) voor maximaal 12 punten, zie hiervoor
onderstaande tabel.
Klasse
BB stap
BB galop (1-4
deelnemers)
BB galop (5-7
deelnemers)
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Aantal punten
2
4
6
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B t/m Z solo + junioren
solo
ZZ solo
Technische test klasse
junioren/Z
B team 3-4 deelnemers
B team 5-6 deelnemers
B t/m ZZ pas-de-deux
L t/m ZZ teams + junioren
team

4.

2
4
2
4
6
4
8

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het welzijn van hun paard. Wanneer teveel van
een paard gevraagd wordt mag het jurylid besluiten een deelnemer niet te laten starten op
het betreffende paard.
Wanneer op eenzelfde wedstrijd zowel nationale als internationale rubrieken worden
uitgeschreven, dan gelden de bepalingen die zijn opgenomen in het FEI-reglement.

Artikel 706 - Winst- en verliespuntenregeling
1. In onderstaande tabel staat per klasse weergegeven bij welk eindcijfer een winst- of
verliespunt is behaald. In een aantal klassen worden geen winstpunten en/of verliespunten
geregistreerd dit staat in de tabel weergegeven met n.v.t..

2.
3.
4.
5.
6.

Klasse

Winstpunt

Verliespunt

BB

n.v.t.

n.v.t.

B

n.v.t.

n.v.t

Solo/pas-de-deux/team L

>=6.0

n.v.t.

Solo/pas-de-deux/team M

>=6.0

<5.0

Solo/pas-de-deux/team Z

>=6.5

<5.0

Solo/pas-de-deux/team ZZ

>=6.5

<5.0

Junioren Solo/pas-dedeux/Team

>=6.0

<5.0

Winst- en verliespunten worden geregistreerd op deelnemer(solo en pas-de-deux) en op
teamnaam.
Verliespunten worden in mindering gebracht op de eventueel behaalde winstpunten.
Wanneer geen winstpunten meer in voorraad zijn worden het minpunten.
Als een volle punt meer wordt behaald dan de winstpuntengrens dan worden 2 winstpunten
toegekend.
Als twee volle punten meer worden behaald dan de winstpuntengrens dan worden 3
winstpunten toegekend.
Als een volle punt minder wordt behaald dan de verliespuntengrens dan worden 2
verliespunten toegekend.

Artikel 707 - Promotie- en degradatieregeling
1. Promotie naar een volgende klasse mag bij het behalen van 4 winstpunten en moet bij het
behalen van 15 winstpunten.
2. Indien eenmaal in een hogere klasse is gestart moet de deelnemer daarin verder starten.
Wedstrijdreglement Voltige versie 2021
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3.
4.
5.
6.
7.

Degradatie naar de daaronder gelegen lagere klasse vindt plaats bij het bereiken van 4
verliespunten. Na degradatie begint men in de lagere klasse zonder winstpunten.
Degradatie van de klasse L naar de klasse B is niet mogelijk.
Promotie vanuit de klasse BB en B is niet verplicht.
Promotie vanuit de klasse Z solo is niet verplicht.
Een deelnemer die gestart is in de klasse M of hoger mag niet meer uitkomen in de klasse
B. Starten in de klasse BB is altijd toegestaan los van de klassering van de deelnemer.

Artikel 708 – Hors Concours starten
Indien een wedstrijdorganisatie met instemming van de jury een deelnemer de gelegenheid
wenst te geven om hors concours (buiten mededinging) te starten, mag dat worden toegestaan
met inachtneming van de volgende bepalingen;
1. Deelnemers die hors concours willen starten dienen dit duidelijk bij opgave te vermelden.
2. Hors concours starten is toegestaan in de klasse waarin men reglementair startgerechtigd is
of in een lagere klasse.
3. De reglementaire bepalingen van de klasse waarin wordt gestart zijn ook van toepassing op
een hors concours-start.
4. De desbetreffende deelnemer mag niet in de uitslag van de rubriek opgenomen worden c.q.
niet in aanmerking komen voor een prijs, of voor toekenning van winst- en/of verliespunten.
Artikel 709 - Klassenindeling
1. Een deelnemer die voor het eerst start(solo, pas-de-deux of team) start naar keuze in de
klasse BB, B of L.
2. De klassering van een deelnemer die behaald is in het solovoltigeren geeft recht op het
starten in één klasse lager in het pas-de-deux en het teamvoltigeren en omgekeerd, met in
achtneming van lid 4 en 5 van dit artikel waarin de samenstelling van teams omschreven
staat. Een deelnemer kan ervoor kiezen om in een lagere klasse te starten dan in dit lid
omschreven staat.
3. Bij het vormen van een nieuw team, met deelnemers die reeds een klassering hebben
behaald in de discipline voltige, moeten vier of meer voltigeurs startgerechtigd zijn in de
klasse waarin het team wil uitkomen. Het is daarbij toegestaan om in een lagere klasse te
starten.
4. Per voltigevereniging kunnen verschillende teams uitkomen op wedstrijden. Elk team krijgt
een eigen naam wat bestaat uit de verenigingsnaam en een nummer. De verenigingen
geven dit alvorens te starten op wedstrijden door aan de KNHS. De toekomstige resultaten
worden geregistreerd op het betreffende team. Het betreffende team blijft bestaan in de
uitslagverwerking tenzij de voltigevereniging de KNHS verzoekt om het team op te heffen.
5. Teams kunnen per wedstrijd bestaan uit verschillende deelnemers, de klassering van een
team(naam) geeft recht op het starten in die klasse, onafhankelijk van de klassering van de
individuele deelnemers(met in achtneming van artikel 707 lid 6).
6. In alle gevallen is een eenmaal gemaakte keuze bindend.
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Artikel 710 – De verplichte oefeningen en kür per klasse
Klasse
BB

B

L

Verplichte oefeningen
In stap of galop
1. basiszit
2. B-molen
3. bank
4. Vanuit bank
knielen met armen
naar voren
5. Vanuit voorwaartse
zit de afsprong
naar binnen
In galop
1. Vrije zit
2. B-molen
3. B-vlag
4. Opzwaaien naar
voorwaartse
ligsteun
5. Knielen
6. Vanuit
Voorwaartse zit
afsprong naar
binnen

Kür
In stap
Teams: max. 2
deelnemers op het
paard.

In galop
1. Opsprong
2. Vrije zit
3. L-vlag
4. Staan
5. Voorwaarts
opzwaaien
6. Halve molen
7. Achterwaarts
opzwaaien
8. Binnenwaartse
afsprong

In galop
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Alleen oefeningen
toegestaan van
moeilijkheid E of M

In stap
Teams: max. 2
deelnemers op het
paard.
Teams/Pas-de-Deux:
Max. 6 D-oefeningen met
2 deelnemers.
Alleen oefeningen
toegestaan van
moeilijkheid E, M,D.

Teams:
Max. 2 deelnemers op
het paard.
Alleen oefeningen
toegestaan van
moeilijkheid E, M,D.

Tijdslimiet
Verplichte oefeningen: 1
minuut per deelnemer.
Kür:
1 minuut voor 1
deelnemer, elke
volgende deelnemer 0.5
minuut erbij.

Verplichte oefeningen:
Solo: geen
Pas-de-deux: 2 minuten
Team: 1 minuut per
deelnemer
Kür:
Solo: 1 minuut
Pas-de-deux: 1,5 minuut
Team: 1 minuut voor 1
deelnemer, elke
volgende deelnemer 0.5
minuut erbij.
Verplichte oefeningen:
Solo: geen
Pas-de-deux: 2 minuten
Team: 6 minuten
Kür:
Solo: 1 minuut
Pas-de-deux: 1.5 minuut
Team: 4 minuten
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M

In galop
1. Opsprong
2. vrije zit
3. vlag
4. molen
5. schaar 1e deel
6. schaar 2e deel
7. staan
8. flank 1e deel en
afsprong naar binnen

Z

In galop
Alleen oefeningen met
moeilijkheid tellen:
Solo: M, D, R
Pas-de-deux: M en D
Teams: E, M en D

In galop
1. Opsprong
2. vrije zit
3. vlag
4. molen
5. schaar 1e deel
6. schaar 2e deel
7. staan
8. flank 1e deel
9. flank 2e deel
Conform FEI:
Solo= Individual
Compulsory test 3
Pas-de-deux= geen plicht
Team=Squad Compulsory
test 3

ZZ

Junioren

In galop
Conform FEI: Compulsory
test 2.
Pas-de-deux: geen plicht

Teams:
Max. 3 deelnemers op
het paard
Max. 6 statische
oefeningen met 3
deelnemers.
In galop
Alleen oefeningen tellen
met moeilijkheid:
Solo: M, D, R
Pas-de-deux: M en D
Teams: E, M en D
Teams: max. 3
deelnemers op het paard

Conform FEI:
Solo= Individual free test
Pas-de-deux= Pas-dedeux free test 2, kür
wordt tweemaal getoond
Team=Squad free test 2
ZZ solo TT Conform FEI
Conform FEI:
Solo=Individual Free test
Pas-de-deux = Pas-dedeux Free test, kür wordt
tweemaal getoond
Team=Squad free test 1

Verplichte oefeningen:
Solo: geen
Pas-de-deux: 2 minuten
Team: 6 minuten
Kür:
Solo: 1 minuut
Pas-de-deux: 1,5 minuut
Team: 4 minuten

Verplichte oefeningen:
Solo: geen
Pas-de-deux: 2 minuten
Team: 6 minuten
Kür:
Solo: 1 minuut
Pas-de-deux: 1.5 minuut
Team: 4 minuten
Conform FEI

Conform FEI

Artikel 711 - Kampioenschappen
Voor bepalingen inzake deelname aan kampioenschappen wordt verwezen naar het
desbetreffende kampioenschapsreglement.
Artikel 712 - Junioren
1. Een deelnemer mag in de klasse junioren starten wanneer onderstaande leeftijden van
toepassing zijn en wanneer de deelnemer een klassering heeft behaald van L+4.
Wedstrijdvorm
Junioren solo
Junioren pas-de-deux
Junioren team
Wedstrijdreglement Voltige versie 2021

Leeftijd in jaren
12 tot en met 18
12 tot en met 18
6 tot en met 18
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2.
3.

De leeftijd gaat per kalenderjaar, dit wil zeggen dat een solo vanaf 1 januari van het jaar dat
de 12 jarige leeftijd wordt bereikt, tot 31 december waarin de deelnemer 18 jaar wordt,
uitkomen in de klasse junioren solo. Dit met uitzondering van de klasse junioren teams,
hierin mogen deelnemers starten vanaf de dag waarop de 6-jarige leeftijd wordt bereikt.
Wanneer een deelnemer de keus heeft gemaakt om in de klasse junioren te starten mag
daarnaast gestart worden in de overige klassen waarin de deelnemer startgerechtigd is.
Een deelnemer die uitkomt in de klasse junioren toont de oefeningen die omschreven staan
in het handboek.

Artikel 713 – Uitvoering van de proef
1. Binnen 30 seconden na het belsignaal van de jury dient de deelnemer de ring te betreden.
Het paard wordt in draf correct aan de hand binnen geleid, gelijktijdig komt de deelnemer de
ring in. De manier van opstellen wordt aan de deelnemer overgelaten. Aansluitend volgt de
groet door de deelnemer en longeur voor het jurylid bij A. De groet wordt getoond zonder
overmatig showeffect.
2. Na de groet volgt de drafronde. De longeur zet het paard op de volte en vervolgens in draf.
Tijdens de drafronde beoordelen de juryleden of het paard ‘fit to compete’ is. Indien de
drafronde akkoord is klinkt een belsignaal van de jury.
3. Tijdens de wedstrijd loopt het paard op een volte van minimaal 15 meter.
4. In alle klassen heeft de deelnemer de keus om de proef links- of rechtsom uit te voeren. De
plicht en de kür hoeven niet op dezelfde hand getoond te worden m.u.v. de klassen die
voltigeren conform FEI.
5. Na het belsignaal moet binnen 30 seconden gestart worden met de proef.
6. De tijd van de proef gaat lopen op het moment dat de eerste deelnemer het paard en/of de
optoming aanraakt.
7. In de klasse BB en B wordt de kür aansluitend aan de verplichte oefeningen getoond.
8. Voor pas-de-deux en teams dient na de verplichte oefeningen, of de eerste kür, een pauze
van minimaal 30 minuten gehouden te worden alvorens gestart wordt met de (tweede)kür.
Tenzij anders vermeld in het vraagprogramma.
9. Solisten dienen hun kür aansluitend te tonen aan hun verplichte oefeningen. Tenzij anders
vermeld in het vraagprogramma.
10. In de klasse ZZ solo worden de plicht en de kür achter elkaar getoond. Tenzij anders
vermeld in het vraagprogramma.
11. In de klasse ZZ solo moet na de kür een pauze van minimaal
30 minuten gehouden worden alvorens gestart wordt met de technische test.
12. Wanneer tijdens het solovoltigeren meerdere deelnemers starten op hetzelfde paard dan
mogen zij tegelijk de ring betreden. De betreffende deelnemers voeren hun proef uit op
dezelfde hand. Alle deelnemers tonen achter elkaar de verplichte oefeningen. De volgende
deelnemer mag naar het midden van de ring als de voorgaande het paard verlaten heeft.
Daarna mag het paard terug in stap/draf en wordt gewacht op de bel voor de
kür/Technische Test van de eerste deelnemer. Na de kür van de eerste deelnemer volgt de
bel voor het starten van de volgende deelnemer.
13. Tijdens voltigewedstrijden mag muziek ten gehore gebracht worden. Muziek is toegestaan
vanaf het binnenkomen van de wedstrijdring tot de ring verlaten is.
14. Verkennen van de wedstrijdring is alleen toegestaan indien dit opgenomen is in het
vraagprogramma.
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Artikel 714 – Assistent
Het is toegestaan om gebruik te maken van een assistent bij het opspringen onder de volgende
voorwaarden:
1. assistentie is toegestaan in alle klassen bij het onderdeel plicht m.u.v. de solo klassen L, M, Z,
een solist dient in deze klassen de opsprong zelfstandig uit te voeren.
2. De assistent is één van de teamleden met uitzondering van de klassen BB en B waar een
externe assistent is toegestaan.
3. De assistent moet lid zijn van de KNHS
4. De assistent draagt gepaste kleding
5. bij het binnenkomen en groeten loopt de assistent mee als onderdeel van het betreffende
team.
6. In de kür klasse L,M en Z moet per start, de eerst startende deelnemer, zelfstandig de
opsprong uitvoeren. Assistentie is niet toegestaan en heeft uitsluiting tot gevolg.
7. Voor de klassen ZZ en junioren zie FEI-reglement.
Artikel 715 - Reserve
1. Bij het teamvoltigeren mogen bij inschrijving twee reserves opgegeven worden.
2. Een reserve mag tot 1 uur voor start van de betreffende rubriek ingezet worden, dit moet
voorafgaand aan de start, doorgegeven worden aan het wedstrijdsecretariaat.
3. Valt op een later moment dan in lid 2 omschreven staat een van de deelnemers van een
team uit dan wordt verder gestart met een deelnemer minder.
Artikel 716 - Kledingvoorschriften
1. Correcte kleding is verplicht voor deelnemers, longeurs en officials.
2. Kleding van de deelnemers moet veilig, goed aansluitend en geschikt voor de voltigesport
zijn. Binnen een pas-de-deux of team moet kleding uniformiteit uitstralen. Decoratieve
accessoires moeten vastzitten en van zacht materiaal gemaakt zijn. Rekwisieten zijn in de
wedstrijdring niet toegestaan(zie handboek voltige). In de voltige wordt geen
hoofdbescherming gedragen.
3. Het dragen van turnschoenen met een zachte zool is verplicht.
4. Teamvoltigeurs dragen op het wedstrijdtenue een 10 tot 12 cm groot nummer (1 t/m 7) op
de rechterarm, het rechterbeen of de rechterzijde van de rug, dat correspondeert met de
startvolgorde van de deelnemers binnen het team.
Artikel 717 – Harnachement
1. Een paard dient te zijn opgetoomd met een goed passend en in behoorlijke staat van
onderhoud verkerend harnachement, bestaand uit: hoofdstel met bit of kaptoom, twee
bijzetteugels, longeerlijn, voltigesingel met beschermstrook en voltigedek.
2. Het gebruik van een hoofdstel met neusriem of kaptoom is verplicht. Toegestane
hoofdstellen en wijzigingen hierop zijn gepubliceerd op de website van de KNHS. Leer,
schapenvacht of vergelijkbare materialen mogen gebruikt worden op elk deel van het
hoofdstel, mits het materiaal maximaal 3 cm breed is.
3. De toegestane bitten en wijzigingen hierop zijn gepubliceerd op de website van de KNHS.
4. Bij gebruik van een kaptoom moet de longeerlijn bevestigd zijn aan een ring op de neusriem
of aan het bit.
5. Een voltigesingel moet twee ingebouwde, voldoende veilige handrepen met desgewenst
een tussenlusje en aan één of beide zijden een voetlus. De singel moet voorzien zijn van
kussens aan de onderzijde.
6. Een voltigedek moet bestaan uit stug materiaal. Het dek mag in totaal niet langer zijn dan
110 cm en niet breder dan 90 cm. Voor de voltigesingel mag het dek niet langer zijn dan 25
cm, achter de voltigesingel mag het niet langer zijn dan 80 cm. Het dek mag niet dikker zijn
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dan 3 cm met uitzondering van de dikte direct onder de voltigesingel, daar is iedere dikte
toegestaan.
7. Om het paard te beschermen moet onder de voltigesingel een passende beschermstrook
aangebracht worden.
8. De longe dient minimaal 8 meter te zijn.
9. De longe moet aan het hoofdstel en/of bit bevestigd zijn. In de klasse Z/ZZ/junioren moet de
longe bevestigd zijn conform de reglementen van de FEI.
10. Een longeerzweep is verplicht en dient inclusief slag minimaal 7 meter lang te zijn.
Artikel 718 - Hulpmiddelen
1. Tijdens de wedstrijd zijn alleen de volgende hulpmiddelen toegestaan;
- Beenbescherming
- Oornetje en oordoppen
- Losse gelpad onder het voltigedek
2. In de loswerkring zijn hulpteugels, anders dan bijzetteugels toegestaan mits deze op een
correcte manier worden gebruikt.
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HOOFDSTUK 2 – Wedstrijdorganisatie
Artikel 719 – Aanvragen van een wedstrijd
Voltigewedstrijden mogen het gehele jaar zowel indoor- als outdoor gehouden worden.
Wedstrijden dienen voor 1 november van het voorgaande jaar bij de KNHS Voltigevereniging
aangemeld te worden en voor te komen op de door de KNHS Voltigevereniging in december uit
te brengen wedstrijdkalender welke loopt van 1 januari tot 1 januari van het jaar daarop. Op
dagen dat er voltigekampioenschappen gehouden worden, mogen er geen andere
voltigewedstrijden gehouden worden.
Artikel 720 - Wedstrijdring
1. Een wedstrijdring moet een middenlijn van tenminste 20 meter hebben.
2. De bodem moet geschikt zijn voor voltigewedstrijden, dit wil zeggen vlak, veerkrachtig en
slipvast. Dit ter beoordeling van de jury.
3. Indien er tijdens een wedstrijd sprake is van hinderlijke spoorvorming, dit ter beoordeling
van de jury, moet de ring geëgaliseerd worden.
4. De wedstrijdring moet een vrije hoogte hebben van tenminste 5.00 meter. Bij een
wedstrijdring met een vrije hoogte van 4,5-5.00 meter mogen alleen rubrieken voor solo,
Pas-de-deux en de klassen BB, B en L worden uitgeschreven.
5. Toeschouwers moeten tenminste 1,5 meter afstand van de wedstrijdring bewaren.
6. Voor het jurylid en zijn secretaris dient een afgeschermde plaats langs de ring beschikbaar
te zijn.
7. In geval van meerdere juryleden, dienen deze verspreid om de wedstrijdring gezet te
worden.
8. De (voorzitter van de) jury is ervoor verantwoordelijk dat tijdig voor het begin van de rubriek
wordt gecontroleerd of de ring voldoet aan de reglementaire vereisten. Tekortkomingen
dienen gemeld te worden bij de wedstrijdleiding en moeten worden verholpen voor het
starten van de rubriek.
Artikel 721 - Loswerkring
1. Bij elke wedstrijd moet aan de deelnemers twee loswerkringen ter beschikking worden
gesteld.
2. De loswerkring moet aan dezelfde reglementaire bepalingen voldoen als de wedstrijdring.
3. Indien nodig kan de wedstrijdorganisatie een tijdschema opstellen voor de loswerkring.
Artikel 722 - Startvolgorde
1. De startvolgorde wordt door de wedstrijdorganisatie bepaald, tenzij het vraagprogramma
anders aangeeft.
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HOOFDSTUK 3 - Officials
Artikel 723 - Jury
1. De taak en verantwoordelijkheid van de jury is geregeld in het Algemeen
Wedstrijdreglement van de KNHS.
2. Een jurylid dient te voldoen aan het Reglement Hippische Instructie en officials wat
gepubliceerd staat op de website van de KNHS.
3. Bij een wedstrijdduur langer dan 4 uur moet een jurylid minimaal 30 minuten pauze hebben.
Bij een wedstrijdduur van meer dan 6 uur dient een extra jurylid aangetrokken te worden,
zodat juryleden kunnen rouleren.
4. Elk jurylid dient te worden geassisteerd door een secretaris.
5. Klasse BB en B mag beoordeeld worden door 1 jurylid.
6. De klassen L t/m ZZ en de juniorenklassen worden afzonderlijk beoordeeld door minimaal 2
juryleden.
7. Kampioenschappen dienen door minimaal drie juryleden afzonderlijk beoordeeld te worden.
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HOOFDSTUK 4 – Beoordeling en klassement
Artikel 724 - Beoordeling
1. De omschrijving van de diverse onderdelen en de uitgangspunten voor de beoordeling
staan in het Handboek Voltige.
2. De prestaties in de klasse BB en B worden beoordeeld volgens de criteria op het
beoordelingsprotocol door een daartoe gelicenceerd jurylid.
3. De prestaties van de deelnemers in de overige klassen worden door een daartoe
gelicenceerd jurylid beoordeeld door middel van het toekennen van cijfers, variërend van 0
t/m 10. Het cijfer 0 is het slechtste cijfer en 10 het beste cijfer. Het geven van decimalen is
toegestaan.
4. De cijfers hebben de volgende betekenis;
10 = uitmuntend
4 = onvoldoende
9 = zeer goed
3 = tamelijk slecht
8 = goed
2 = slecht
7 = tamelijk goed
1 = zeer slecht
6 = bevredigend
0 = niet uitgevoerd
5 = voldoende
Onder ‘niet uitgevoerd’ wordt verstaan, dat praktisch niets van de gevraagde oefening is
getoond.
4. De berekening van het eindcijfer komt tot stand middels de rekenprocedure op het
beoordelingsprotocol met maximaal 3 cijfers achter de komma.
Het eindcijfer bestaat uit;
Verplichte oefeningen

5.

6.

25% paardcijfer
75% oefeningen
kür
25% paardcijfer
50% techniek
25% artistiek
Technische Test
25% paardcijfer
50% oefeningen
25% artistiek
De verdeling van de juryleden in de verplichte oefeningen;
A

B

C

2

Paard en oefeningen

Paard en oefeningen

3

Paard

Oefeningen

D

Oefeningen

4
Paard
Oefeningen
Oefeningen
De verdeling van de juryleden in de kür en de technische test;
A

B

2

Paard en artistiek

Techniek/ Oefeningen

3

Paard

Techniek/ Oefeningen

C

Oefeningen

D

Artistiek

4 Paard
Techniek/ Oefeningen
Artistiek Techniek/ Oefeningen
7. Indien er binnen een klasse gestart wordt in verschillende rondes dan mogen de juryleden
per ronde onderling wisselen van jurytafel.
8. Wanneer in de solo en pas de deux klassen plicht en kür achter elkaar worden getoond dan
wordt er als volgt gerouleerd bij 3 of 4 juryleden:
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3

4

A
Plicht Paard
Artistiek,
Kür
groeten en bel
Plicht Paard
Artistiek,
Kür
groeten en bel

B
Oefeningen

C
Oefeningen

D

Techniek/ Oefeningen

Paard

Oefeningen

Oefeningen

Oefeningen

Techniek/ Oefeningen

Paard

Techniek/ Oefeningen

Artikel 725 - Paardcijfer
1. Zowel bij de verplichte oefeningen als in de kür wordt het gaan van het paard beoordeeld.
Hiervoor dient het scala der africhting als uitgangspunt, deze staat net als de
beoordelingscriteria en de aftrekpunten voor het paardcijfer, omschreven in het Handboek
Voltige.
2. De beoordeling van het paardcijfer begint bij het binnenkomen in de ring en eindigt bij de
afsprong.
Artikel 726 - Oefeningen
1. Bij de verplichte oefeningen krijgen alle gevraagde oefeningen afzonderlijk een beoordeling.
2. De verplichte oefeningen moeten in de juiste volgorde binnen vastgestelde tijd getoond
worden. Zie hiervoor artikel 710.
3. De kür kan naar eigen ideeën en inzichten van de deelnemers worden samengesteld.
Conform de richtlijnen van de desbetreffende klasse.
4. In de klasse BB en B moeten statische vrije oefeningen 3 stappassen worden volgehouden.
5. In de klasse L t/m ZZ en de juniorenklassen moeten statische vrije oefeningen 3
galopsprongen worden volgehouden
6. De omschrijving en de beoordeling van de oefeningen staat omschreven in het Handboek
Voltige.
Artikel 727 - Techniek
1. De beoordeling van de techniek bestaat uit de uitvoering van de oefeningen (70%) en de
moeilijkheidsgraad (30%) van de getoonde oefeningen.
2. In de klasse BB, B en L bestaat de beoordeling van het onderdeel techniek alleen uit het
onderdeel uitvoering (100%).
3. De beoordeling van de moeilijkheid begint op het moment dat de (eerste) deelnemer het
paard en/of de optoming aanraakt en eindigt wanneer de tijdslimiet verstreken is.
4. De beoordeling van de uitvoering begint op het moment dat de (eerste) deelnemer het
paard en/of de optoming aanraakt en eindigt bij de afsprong van de (laatste) deelnemer.
5. Er worden 4 moeilijkheidsgraden onderscheiden, t.w.: E (eenvoudig), M (middel), D (zwaar),
R (risico).
De jury noteert op het beoordelingsprotocol het aantal getoonde oefeningen met de daaraan
toegekende moeilijkheidsgraad. De waardering hiervoor staat in het Handboek Voltige.
De moeilijkheidsgraad is onafhankelijk van de uitvoering.
Oefeningen die nog nooit vertoond zijn en niet in het reglement zijn opgenomen, zullen door
de jury, naar eigen inzicht, worden aangeduid.
6. Bij zowel solo, pas-de-deux als teams worden alleen volgehouden oefeningen geteld en
naar waardering omgerekend voor het cijfer van de moeilijkheidsgraad.
7. De omschrijving van de beoordeling van het onderdeel techniek staat omschreven in het
Handboek Voltige.
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Artikel 728 - Artistiek
1. De beoordeling van het onderdeel artistiek bestaat uit samenstelling (50%) en
choreografie(50%).
2. De beoordeling van het onderdeel artistiek begint op het moment dat de (eerste) deelnemer
het paard en/of de optoming aanraakt en eindigt wanneer de tijdslimiet verstreken is.
3. De omschrijving van de beoordeling van het onderdeel artistiek staat omschreven in het
Handboek Voltige.
Artikel 729 - Beoordelingsprotocol
1. De beoordelingsprotocollen staan gepubliceerd op de website van de KNHS.
2. Op de beoordelingsprotocollen staan;
- De verplichte oefeningen
- De volgorde waarin de oefeningen getoond moeten worden
- De toegestane tijd waarbinnen de oefeningen getoond moeten worden
3. De beoordeling en bemerkingen op de verrichtingen van de deelnemer(s) worden op het
protocol weergegeven.
4. Op het protocol is ruimte voor opmerkingen van de jury. Bij de verplichte oefeningen kan de
jury gebruik maken van afkortingen om de beoordeling te motiveren. De betekenis van deze
afkortingen staan in het Handboek Voltige.
5. Het protocol dient te worden voorzien van naam en handtekening van het jurylid alsmede
diens persoonsnummer bij de KNHS.
6. Na afloop van de wedstrijd ontvangt de deelnemer het protocol van de wedstrijdorganisatie.
Artikel 730 - Vallen
1. Onder een val van een deelnemer wordt verstaan een beweging waarbij de deelnemer niet
op het paard kan blijven. Hierbij kan het zijn dat de deelnemer niet op beide voeten kan
landen bij het verlaten van het paard of dat een deelnemer het paard onbedoeld verlaat
gedurende de proef.
2. Bij een val van een deelnemer tijdens de verplichte oefeningen gaat de deelnemer zo
mogelijk verder bij de volgende oefening.
3. Bij een val van een deelnemer in de kür, waarbij een andere deelnemer nog op het paard is,
vervolgen de deelnemers direct hun proef.
4. Indien een deelnemer niet binnen 1 minuut zijn proef kan vervolgen, of wanneer de jury van
mening is dat de omstandigheden niet veilig zijn volgt uitsluiting.
5. Wanneer een deelnemer instort/valt op het paard tijdens de oefening wordt dit
meegenomen in het onderdeel uitvoering en niet als val gezien.
6. Indien de jury belt, wordt de proef onderbroken en de tijd stopgezet. De jury bepaalt
wanneer de proef wordt vervolgd.
7. De aftrekpunten voor de verschillende vallen worden meegenomen in het onderdeel
uitvoering en staan omschreven in het Handboek Voltige.
Artikel 731 - Verzet
Wanneer het paard hinder heeft van de oefeningen van de deelnemer of verzet toont mag de
hoofdjury besluiten tot uitsluiting over te gaan.
Artikel 732 - Vrijwillige beëindiging
Een deelnemer, die ervoor kiest de proef vrijwillig te beëindigen, dient dit door middel van
duidelijk mondeling afgroeten aan de jury kenbaar te maken en vervolgens de ring te verlaten.
De desbetreffende deelnemer mag niet in de uitslag van de rubriek opgenomen worden c.q. niet
in aanmerking komen voor een prijs, of voor toekenning van winst- en/of verliespunten.
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Artikel 734 - Onvoorziene omstandigheden
1. Bij bijzondere gebeurtenissen of onverwachte problemen heeft de voorzitter van de jury de
beslissende stem. De jury kan deze beslissing al dan niet in overleg met de overige
juryleden nemen. Bij onverwachte gebeurtenissen of problemen voor of tijdens de proef, als
de tijd is stil gezet, mogen de overige juryleden naar de voorzitter van de jury komen om
deze hun oordeel of voorstel tot oplossing voor te leggen.
2. Bij bijzondere gebeurtenissen of onvoorziene omstandigheden, b.v. een val of het losgaan
van de singel, kan door tussenkomst van de jury de proef worden beëindigd of worden
onderbroken. Als de proef wordt onderbroken dan wordt de tijd stil gezet. Op teken van de
jury wordt de proef weer voortgezet en de tijd weer aangezet.
3. Bij materiaalpech (b.v. breken), losgaan, mag het materiaal worden vervangen, indien dit
binnen 2 minuten kan gebeuren. Voor materiaal en hulp van buitenaf dient de voorzitter van
de jury eerst toestemming te geven.
Artikel 735 – Uitsluiting/diskwalificatie
(Zoals omschreven in de begripsbepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement)
1. De jury dient de reden van uitsluiting of diskwalificatie van een deelnemer op de betreffende
beoordelingsprotocol te vermelden. Daarnaast dient op de uitslagenlijst uitsluiting of
diskwalificatie vermeld te worden.
2. Indien een deelnemer de proef start voor het belsignaal van de jury volgt uitsluiting
3. Het gebruik van harnachement wat niet voldoet aan de gestelde eisen of niet toegestane
hulpmiddelen kan uitsluiting tot gevolg hebben. Dit ter beoordeling van de jury.
4. Het dragen van ongepaste kleding heeft uitsluiting tot gevolg.
5. Indien een deelnemer niet binnen de gestelde tijd de ring betreedt volgt uitsluiting.
6. Indien een paard niet ‘fit to compete’ wordt bevonden volgt diskwalificatie.
Artikel 736 - Samenvoegen / Splitsen van klassen
1. De wedstrijdorganisatie heeft de vrijheid om bij veel inschrijvingen klassen op te splitsen in
meerdere rubrieken(bijvoorbeeld leeftijdscategorieën). Over elke rubriek moet na afloop een
klassement worden opgemaakt.
2. Bij minder dan vier deelnemers mag een klasse worden samengevoegd met een
naastgelegen klasse. Maximaal twee klassen mogen worden samengevoegd.
Artikel 737 - Klassement
1. In elke rubriek wordt/worden de deelnemer(s) met het hoogste puntentotaal als eerste
geplaatst, de deelnemer(s) met het op één na hoogste puntentotaal als tweede en zo
verder.
2. In de klasse BB wordt de deelnemer met het hoogste beoordeling als eerste geplaatst,
ongeacht of het 1-7 deelnemers betreft. Galop en stap zijn twee afzonderlijke klassen.
3. In geval van ex aequo is de groep met het hoogste cijfer/beoordeling voor de verplichte
oefeningen de winnende groep. Indien het cijfer/ de beoordeling voor de verplichte
oefeningen ook gelijk is, dan is de winnaar de groep met het hoogste paardcijfer.
4. In geval van ex aequo bij solovoltigeurs of pas-de-deuxvoltigeurs is degene met het hoogste
cijfer/beoordeling voor de verplichte oefeningen de winnaar. Indien het cijfer/ de beoordeling
voor de verplichte oefeningen ook gelijk is, dan is winnaar degene met het hoogste
paardcijfer.
5. In geval van ex aequo bij de solo klasse ZZ, pas de deux klasse ZZ en junioren is degene
met het hoogste cijfer/beoordeling voor de 1e kür de winnaar.
Artikel 738 - Prijsuitreiking
1. Zo snel mogelijk na beëindiging van de desbetreffende rubriek dient de prijsuitreiking plaats
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2.
3.

te vinden.
Bij de prijsuitreiking is het gewenst dat de longeur mee naar voren komt.
Per 4 gestarte teams, pas-de-deux’s of solovoltigeurs dient er 1 prijs te worden uitgereikt.

BIJLAGE 1 – Toegestane bitten bij trenshoofdstellen
Bijlage 1 kun je vinden op onze website: www.knhs.nl.
BIJLAGE 2 – Toegestane hoofdstellen met bit
Bijlage 2 kun je vinden op onze website: www.knhs.nl.
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